
 

www.azichem.com

Përditësimi më: 13/12/2021
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Faqe: 1/2

Familja
Syntech

Tipologjia
Materiale përgatitëse, trajtime dhe veshje prej epoksi dhe
poliuretani

Linjat e produkteve
• Aqua
• Infratech
• Floor

Kategoritë e përdorimit
• Veshje mbrojtese, perforcues, poliuretanike ose epoksike
• Veshje hidroizoluese rezistent-kimik per kanalizime dhe
ujera te zeza

 
Përbërësit
Bikomponent

Paraqitja
I lëngshëm + I lëngshëm

Certifikimi dhe rregulloret
EN 1504-2
Produkte dhe sisteme për mbrojtjen e riparimin e strukturave prej betoni – Sisteme
mbrojtjeje për sipërfaqe betoni
FOOD CONTACT COMPLIANCE

CHEMICAL RESISTANT
Produkt rezistent ndaj kimikateve

Përshkrimi i produktit
Veshje me dy përbërës të bazuar në rrëshira epoksi të modifikuara, specifike për mbrojtjen e
sipërfaqeve në beton të destinuar për kontakt me agjentë korrosivë ose për mbajtjen e
produkteve ushqimore ose ujit të pijshëm. SYNTECH PAVISTRONG është i certifikuar sipas CE
EN 1504/2, për mbrojtjen e strukturave dhe
është prodhuar në beton të armuar, dhe për kontakt me ushqimin sipas kërkesave të D.M.
21/03/73 dhe ndryshimet pasuese.

Fushat e përdorimit

Vetitë kryesore
Aplikojeni me dy duar I pandezshëm

Jetëgjatësia:
12 muaj

Pesha specifike:
1.34 kg/l

Pot life:
20-40 min

Raporti i përzierjes:
4:1 _

Të përdoret me doreza mbrojtëse Temperatura e aplikimit:
+5 / +30 °C

Ngjyrat në dispozicion
Gri / E kuqe

 

Veçoritë teknike
Maximum humidity of the support: 4 %

Aderimi me tërheqje të drejtpërdrejtë (UNI EN 1542): 3 MPa
Ngurtësim në prekje (a 20°C): 12 h

Ngurtësimi i plotë: 7 ditë
Përshkueshmëria e avullit të ujit (UNI EN ISO 7783-2): Class III - Sd 140 m _

Përshkueshmëria e CO2 (UNI EN 1062-6): 32100 m
Përthitha kapilare (UNI EN 1062-3): < 0.01 kg•h^0.5/m²

Viskoziteti (UNI EN ISO 3219): 16600 (± 500) mPas
 

SYN.0104
SYNTECH
PAVISTRONG

Kodi doganor
3907 3000
 

Amballazhimi
- Kovë 5 kg [A]
- Kovë 10 kg [A]
- Kovë 1.25 kg [B]
- Kovë 2.5 kg [B]
- Kit: 1 Kovë 5 kg [A] + 1 Kovë
1.25 kg [B]
- Kit: 1 Kovë 10 kg [A] + 1 Kovë
2.5 kg [B]
 

Aplikimi
- Brushë
- Rrul
 

                                            
       



 

www.azichem.com

Përditësimi më: 13/12/2021
Kushtet e shitjes dhe parashikimet
ligjore mund të lexohen në
www.azichem.it/disclaimer

Faqe: 2/2

Mjetet e pastrimit Shtresat e lejuara
• UNI solvent • Beton

• Llaçe çimentoje, gëlqereje e të
përziera
• Parafabrikuara
• Gurë natyrorë dhe porfiret
• i pandryshkshëm
• Tulla

Magazinimi e Ruajtja
Ruhet nga ngrica. Ruajeni produktin në amballazhimin origjinal, në një mjedis të freskët dhe të
thatë, duke shmangur acarin dhe rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Ruajtja e papërshtatshme e
produktit mund të shkaktojë humbje të vetive reologjike. Produkti duhet të ruhet në një
temperature nga +5°C në +35°C.

Paralajmërime, Masa paraprake, Ekologji
Të dhënat e përgjithshme, ashtu si dhe indikacionet dhe sugjerimet për përdorimin e këtij
produkti, të paraqitura në këtë fletë teknike të të dhënave dhe mundësisht të shpjeguara dhe
me gojë ose me shkrim, përputhen me gjendjen aktuale të njohurive tona shkencore dhe
praktike.
Të dhënat teknike dhe të performancës të paraqitura janë rezultat i provave laboratorike të
kryera në një mjedis të kontrolluar dhe si të tilla mund të ndryshojnë në lidhje me kushtet e
vënies në funksionim.

Azichem Srl nuk merr asnjë përgjegjësi që rrjedhin nga performanca jo e duhur që ka lidhje me
përdorimin jashtë rregullave të produktit, ose që ka lidhje me defektet që rrjedhin nga faktorë
ose elementë që nuk kanë lidhje me cilësinë e produktit, duke përfshirë këtu dhe konservimin e
pasaktë.
Kushdo që synon të përdorë produktin duhet të vendosë, para përdorimit, nëse është i
përshtatshëm për përdorimin e synuar, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë e tij.

Karakteristikat teknike dhe të performancës të përfshira në këtë fletë të dhënash teknike
përditësohen në mënyrë periodike. Për një konsultë në kohë reale lidhuni me sitin:
www.azichem.com. Data e rishikimit paraqitet në cep të produktit. Ky njoftim anulon dhe
zëvendëson çdo njoftim tjetër të mëparshëm.

Mos harroni se përdoruesi është i detyruar të lexojë Fletën më të fundit të të Dhënave të
Sigurisë së këtij produkti, që përmban të dhëna kimike-fizike dhe toksikologjike, parashikimet e
rrezikut dhe informacione të tjera me qëllim që të transportojë, përdorë dhe asgjësojë
produktin dhe paketimin e tij me siguri të plotë. Për konsultim lidhuni me sitin:
www.azichem.com.
Ndalohet hedhja e produktit dhe / ose amballazhit të tij në mjedis.

SYNTECH PAVISTRONG prodhohet/shpërndahet nga

Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Itali
info@azichem.com   Tel. +39 0376.604185 /604365   Fax +39 0376 604398


